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Մեծ Հայքի 15 նահանգներից մեկը կոչվում էր
Արցախ, ու հիմա փոքր Հայաստանի 10 մարզերի
մեջ դժվարանում ենք այդ անվանումը գտնել։
Փոխարենը՝ նրան կից Արցախի
հանրապետություն կար, այժմ էլ կա, միայն թե
այլևս կցված չէ, այլ բաժանված ադրբեջանի
տարածքով։ Պատերազմի արդյունք է, բայց ո’չ
հանձնման։ Արցախը նահանգ, մարզ կամ էլ
հանրապետություն չէ։ Արցախը մենք ենք, իսկ
մենք դեռ ողջ ենք՝ պատերազմից ստացած
վերքերով հանդերձ։ Աշխարհի
ղեկավարությունները, այդ թվում՝ մերը,
ժողովրդիս վրա վիրակապներ են շպրտում, որոնք
վերքերը ժամանակավորապես ծածկելու
հնարավորություն ունեն, բայց այնքան ամուր չեն,
որ դրանցից կառչել հնարավոր լինի։ Աբովյանն
օրհնում էր էն սհաթը, որ ռսի օրհնած ոտը Հայոց
լիս աշխարհը մտավ։ Հիմա ռուս
խաղաղապահների ներկայությունը Արցախ
աշխարհում վերոնշյալ վիրակապներիցս մեկն է։
<<Տարատեսակ օգնություններով, սոցիալական
ծրագրերի շրջանակներում տրված գումարներով,
անվճար լույսով ու գազով մեզ խաբում ու պահում
են այստեղ>>. այսպես մտածում ու ապրում են
արցախցիները՝ փաթաթվելով բոլոր
վիրակապների մեջ, ինչպես այն սարսափ
ֆիլմերում մումիաներն են լինում։ Անշնչացած
մարմնի կերպարից դուրս գալու համար իրական
վերքերին դիպչել է պետք. վիրակապով
բեկորները մարմնիցդ չես հանի։

Վերքերը շատ խորն են ու խորը թաղված տղերքի
մոտից էլ սկսվում են։ Քանի մենք նրանց պահում
ենք մեր հիշողության խորքերում, նրանք կենդանի
են. Արցախն էլ է կենդանի։ Տղերքին միշտ ենք
հիշելու, ու դրա վառ ապացույցը Ամանորի գիշերը
նրանց մարմինների գլխավերևը ծածկած
նույնքան վառ լույսերն էին։ Նոր տարին խորհուրդ
ունի վերածննդի, վերաիմաստավորման ու նոր
հնարավորությունների, բայց այս ամենը, իհարկե,
հին տարիներին մեզ հարազատ դարձածների
հետ։ Այդ է պատճառը, որ ընտանեկան
միջավայրում ենք դիմավորում։ Այս տարի մի մե՜ծ
ընտանիք էր հավաքվել Եղբայրականում,
օդապարուկներն էլ երկինքն էին լուսավորել, որ
հեռվում գտնվող Լույս Տղաները մեզ միանային։
Կարծում եմ՝ այդ պահին բոլորը շոշափեցին իրենց
վերքերն ու խամրած լույսի հետքը գտան
հոգիներում. մի օր էլի կվառվի։ Թվում է, թե
արցախցու առօրյան նույնն է. ես սովորում եմ,
ծնողներս՝ աշխատում, բակում երեխաներն են,
լվացքի պարանին՝ նրանց հագուստը, ձյուն է
գալիս, ու մարդիկ կրկին ժպտում են։ Թվում է, թե
ապրում է Արցախը։ Միայն թե այժմ սովորելը,
աշխատելը, խաղալը, ժպտալն ու ապրելը
արցախցու իրավունքը չէ, այլ
պարտականությունը։ Բեկորն ասել է. <<Ամեն հայ
պիտի զգա, որ առանց իրեն հայրենիքը կփլվի>>։
Վստահեցնում եմ՝ արցախցիները զգում են այս
խոսքերի իրագործման մեջ իրենց ունեցած դերը։
Արցախի վերքերը բուժվում են...


